
CERERE PENTRU BURSĂ STUDIU
DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul (a) ______________________________________, părinte/tutore

legal al elevului/elevei ______________________________________, din clasa

_______, an şcolar 2022-2023, domiciliat în localitatea _________________, strada

_____________________, nr. _____, ap. ____, jud. ____________, telefon

_______________, prin prezenta, vă rog să-i acordați fiului/ fiicei mele bursă de studiu,

an școlar 2022-2023.

Menționez următoarele:

a) Media generală a anului școlar 2021-2022 este_____, iar media anului școlar

2021-2022 la purtare este_________

(Semnătură diriginte: ______________________)

b) Numărul total al membrilor familiei: ___;

c) Venitul net mediu lunar de familie realizat de toți membrii familiei în ultimele 3

luni este ___________(iunie-august 2022) cel mult egal cu salariul minim net pe
economie (1524 lei).

Nume titular cont _____________________________,

CNP titular cont _______________________.

Anexez acte doveditoare:

1. Copie carte identitate elev/ certificat de naștere

2. Copii după actele de identitate părinți/ tutori legali

3. Copii după certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere

4. Adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/ studenți în

situația în care sunt sunt frați/ surori la o facultate de stat

5. Adeverință cu veniturile nete ale ambilor părinți, defalcate pe fiecare

lună ( iunie2022, iulie 2022, august 2022).

6. Declarație notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 3 luni nu

s-a obținut niciun venit (iunie 2022- august 2022) – unde sete cazul

pentru unul dintre părinți sau ambii sau declarație pe propria

răspundere că nu s-a obținut venit



7. Copie talon pensie / alocații/ extras cont ultimele 3 luni , unde este

cazul

Declar pe proprie răspundere că informațiile de mai sus și actele doveditoare

anexate corespund realității și iau la cunoștiință că în caz contrar voi pierde dreptul la

bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele în vigoare (fals si uz

de fals).

Data _________________ Semnătura părinte,

Nr. Telefon _______________ _________________



DECLARAȚIE

Subsemnatul (a)

,_______________________________________________________ părinte/tutore

legal al elevului/elevei_____________________________________________, din

clasa____ , an şcolar___________ , domiciliat în

localitatea_______________________, strada____________________, nr.___ , ap.___

, jud.___________ , prin prezenta menționez următoarea componență a familiei, pentru

acordarea bursei de ajutor social condiționată de venit/bursei de studiu:

_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Termenul de „familie”

- desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și

participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

- este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați

în întreținerea sa. Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia

dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și

cheltuieli.

- este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe

perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în

întreținerea sa.

Data,                                                                                              Semnătura,




